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RESUMO 

 

Introdução: Componentes da aptidão física relacionada à saúde, as capacidades de força 
muscular e resistência aeróbia são importantes para o bom funcionamento do corpo. O 
treinamento dessas capacidades pode otimizar o desempenho muscular e cardiovascular, além 
de prevenir contra possíveis problemas posturais, articulares, lesões musculoesqueléticas, 
doenças coronarianas, acidente vascular cerebral, vários tipos de câncer, diabetes, hipertensão, 
obesidade, osteoporose, depressão e ansiedade. O treinamento das duas capacidades numa 
mesma sessão de treino é denominado treinamento combinado, e o mesmo é indicado para a 
melhora da aptidão física e da saúde na população em geral. Objetivo: Identificar as 
alterações nas capacidades de força muscular e resistência aeróbia após 12 semanas de 
treinamento de resistência aeróbia, de força muscular na musculação e combinado 
(força/aeróbio) em homens adultos sedentários e aparentemente saudáveis. Método: 35 
sujeitos foram distribuídos aleatoriamente nos grupos de treinamento aeróbio (GA=10), força 
(GF=8) ou combinado (GFA=11), e grupo controle (GC=6). O treinamento foi realizado três 
vezes por semana durante doze semanas. Participaram homens de 30 a 60 anos, sedentários e 
aparentemente saudáveis. O estudo teve aprovação do COEP-UFMG e os voluntários 
assinaram um Termo de Consentimento. Foram realizadas avaliações pré e pós-intervenção 
para os quatro grupos para avaliar a força muscular de MMII (1RMEJ) e MMSS (1RMS), e a 
resistência aeróbia (VO2max). Os dados foram comparados pré e pós-intervenção por um 
teste t de student para amostras pareadas e entre os grupos por uma ANOVA one-way. Para 
análise utilizou-se o programa SPSS. Resultados: Aumento do VO2max no GA e GFA 
(p<0,01), aumento do 1RMEJ e 1RMS no GF e GFA (p<0,01), aumento do 1RMEJ no GA 
(p<0,05). Foram encontradas diferenças significativas nos deltas (Δ) pós e pré-treinamento: 
ΔVO2max e Δ1RMS entre GFA e GC, e no Δ1RMS e Δ1RMEJ entre GF e GC. Conclusão: 
Todos os treinamentos foram efetivos para gerar benefícios em componentes da aptidão física. 
Entretanto, o treinamento combinado foi mais efetivo por otimizar a força muscular e a 
resistência aeróbia de forma simultânea, dando suporte à sua utilização na prática de exercício 
físico para indivíduos sedentários e saudáveis. 

Palavras-chave: Treinamento Combinado. Força muscular. Resistência aeróbia. Aptidão 

Física. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aptidão física, segundo ACSM (2011), refere-se a um conjunto de componentes que 

influenciam na saúde e qualidade de vida das pessoas, sendo eles: a aptidão 

cardiorrespiratória (capacidade aeróbia), a força e resistência muscular, a composição 

corporal e a flexibilidade. De acordo com ACSM (2011), a prática regular de atividade física 

e uma maior aptidão física estão associadas a uma menor mortalidade e melhor qualidade de 

vida em população adulta. 

Com relação à força muscular, a comunidade científica reconhece a necessidade da 

manutenção, e até mesmo aprimoramento, tanto da força como da massa muscular, com a 

finalidade de preservar a funcionalidade motora e melhorar a saúde das pessoas (BUCCI et 

al., 2005). Além disso, índices adequados de força/resistência previnem problemas posturais, 

articulares e lesões músculo-esqueléticas (GLANER, 2003) e também podem diminuir o 

processo de sarcopenia (perda de massa muscular), que está associado à osteoporose, 

resistência à insulina, obesidade e artrite, e demais complicações com o avanço da idade 

(DESCHENES, 2002; LEVERITT et al., 1999). 

Em geral, as adaptações resultantes de um programa de treinamento de força incluem 

aumento da força muscular, aumento da massa corporal magra, aumento da massa óssea, 

melhora na coordenação inter e intra-muscular, aumento da área de secção transversal das 

fibras musculares do tipo I, IIa e IIb, aumento da atividade das enzimas glicolíticas e dos 

estoques intramusculares de ATP/CP (GLOWACKI et al., 2004; HAKKINEN et al., 2003).  

Outro componente da aptidão física relacionada à saúde, a resistência aeróbia refere-se à 

função cardiovascular e pulmonar, que é entendida como a capacidade do corpo para manter 

um exercício submáximo durante períodos prolongados de tempo (GLANER, 2003). A 

resistência aeróbia está relacionada à saúde porque, de acordo com ACSM (2011), baixos 

níveis dessa capacidade apresentam correlação com um risco crescente de morte prematura 

devido a qualquer causa, especialmente por doenças do coração. Existem fortes evidências de 

que os indivíduos treinados aerobiamente apresentam menor risco de doença coronariana, 

acidente vascular cerebral, vários tipos de câncer, diabetes, hipertensão, obesidade, 

osteoporose, depressão e ansiedade (GLANER, 2003). 

O Treinamento de Resistência Aeróbia aumenta o consumo máximo de oxigênio (VO2max), a 

atividades das enzimas oxidativas, os estoques de glicogênio intramuscular, a densidade e 
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capacidade mitocondrial dos músculos, melhora a capacidade de difusão pulmonar, o débito 

cardíaco, a densidade capilar e o controle da saturação da hemoglobina (McCARDLE; 

KATCH & KATCH, 2011; HAKKINEN et al., 2003). 

A literatura internacional tem adotado com frequência as terminologias “treinamento 

concorrente” ou “combinado” para se referir aos programas que combinam treinamento de 

força e de resistência aeróbia num mesmo período de tempo. Quando se trata do efeito da 

interferência dos treinamentos no desempenho, utiliza-se usualmente o termo “concorrente”, 

já para efeito de investigação na aptidão física relacionada à saúde, o termo mais utilizado é 

“combinado”. 

Tem sido sugerido que o treinamento combinado pode levar a adaptações intramusculares 

conflitantes e pode interferir ou até inibir o desenvolvimento da força, se o período e ou 

volume de treino for muito longo, e a intensidade ou frequência muito altas (4 a 6 

dias/semana) (MIKKOLA et al., 2012). Entretanto, quando o volume, frequência e duração do 

treinamento combinado são moderados, o desempenho de força muscular e resistência aeróbia 

não parece ser comprometido pela concorrência força/aeróbio (KARAVIRTA et al., 2009). 

De acordo com ACSM (2010), a prática do treinamento combinado é indicada para a melhora 

da aptidão física e da saúde na população em geral. Vários estudos já encontraram benefícios 

e melhoras nos componentes cardiovasculares e no desempenho de força muscular através do 

treinamento combinado (MIKKOLA et al., 2012; SILLANPAA et al., 2008; WOOD et al., 

2001). 

O Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda 20-30 minutos de treinamento 

aeróbio (intensidade moderada-alta) de 3 a 5 vezes por semana e treinamento de força 

muscular de 2 a 3 vezes por semana para a melhora da aptidão física (ACMS, 2011). Porém, 

muitas pessoas não conseguem cumprir com essa frequência semanal de exercício (SOUSA et 

al., 2014). O treinamento combinado então surge como uma forma de otimização do tempo, 

para se treinar a força muscular e a resistência aeróbia numa mesma sessão.  

Diante disso, e sabendo da importância de se aprimorar a resistência aeróbia e a força 

muscular no âmbito da aptidão física, é importante investigar um meio de treinamento (com 

frequência semanal e duração total diária equiparadas) que seja mais efetivo para aprimorar 

essas capacidades simultaneamente em homens adultos sedentários e aparentemente 

saudáveis. 
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Desta forma, o objetivo deste estudo foi comparar as alterações nas capacidades de força 

muscular e resistência aeróbia após 12 semanas de treinamento de resistência aeróbia, de 

força muscular na musculação e combinado (força/aeróbio) em homens adultos sedentários e 

aparentemente saudáveis.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Delineamento 

Foi realizado um estudo clínico aleatorizado de intervenção de 12 semanas, com a 

distribuição aleatória dos sujeitos em três grupos de intervenção: Grupo de treinamento 

Aeróbio (GA), Grupo de treinamento de Força (GF) e Grupo de treinamento Combinado 

(GFA); e um Grupo Controle (GC). 

Este estudo fez parte de um estudo mais amplo que investigou os efeitos dos diferentes tipos 

de treinamento nos fatores de risco cardiovascular, no qual outras variáveis (como a Pressão 

Arterial, Colesterol, Glicemia e Insulina) foram mensuradas.  

A intervenção teve duração de 12 semanas. O Grupo de treinamento Aeróbio (GA) realizou 

treinamento de resistência aeróbia em esteira e/ou bicicleta ergométrica, o Grupo de 

treinamento de Força (GF) realizou treinamento de força na musculação e o Grupo de 

treinamento Combinado (GFA) realizou os dois tipos de treinamento na mesma sessão. O 

Grupo Controle não recebeu intervenção e foi instruído a não alterar seus hábitos de atividade 

física diária durante o período. Todos os indivíduos foram orientados a manter a dieta habitual 

durante o estudo.  

2.2 Amostra 

Participaram do estudo 48 sujeitos. Os voluntários deveriam atender aos critérios de inclusão 

da pesquisa: homens de 30 a 60 anos, sedentários (realizar menos de 600 METs/semana, nos 

últimos 12 meses), fora da zona de risco aumentado para doenças cardiovasculares 

(Circunferência Abdominal <102 cm e IMC <30 kg/m2) e aptos à prática de atividade física 

regular. Além disso, os voluntários não poderiam ser fumantes, fazer uso de beta-

bloqueadores, estatinas ou hipoglicemiantes. Não poderiam apresentar quadro de Diabetes, 

Hipertensão, doença cardíaca, mental ou tireoidiana, anormalidades endócrina ou imune e 

nem estar sob dieta. Os critérios de exclusão da pesquisa foram: não completar o mínimo de 

28 sessões de treinamento; não realizar uma das avaliações e/ou ocorrência de lesão que 

incapacitasse a continuidade do treinamento. 
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2.3 Cuidados Éticos 

O estudo teve aprovação prévia do COEP-UFMG, parecer 264-755 de 09 de maio de 2013. 

Os voluntários assinaram previamente um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

apresentava todo o procedimento da pesquisa, os benefícios e riscos da intervenção. Foi 

mantido sigilo em relação aos dados dos voluntários e oferecida intervenção ao grupo controle 

após o término da coleta de dados. 

2.4 Cronograma 

Foi feito o recrutamento e seleção da amostra e os voluntários assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Na Sessão de Avaliação 1 os voluntários responderam 

aos questionários Par-Q (para avaliar se estavam aptos à prática de atividade física regular), 

IPAQ (para quantificar o nível de Atividade Física) e um questionário de Histórico pessoal e 

Familiar de Doenças Crônicas. Em seguida foi realizada a avaliação antropométrica, a 

aferição da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca de Repouso, o teste submáximo de 

Astrand (VO2max) e a familiarização para o Teste de Força muscular. Na Sessão de 

Avaliação 2 foi feita a coleta sanguínea e o Teste de Força de 4-6 RM para membros 

superiores e inferiores. As avaliações foram realizadas na mesma semana em dias não 

consecutivos. A partir de então se deu início à intervenção de 12 semanas. Ao final foi 

realizada a Sessão de Reavaliação com coleta de sangue, avaliação antropométrica, aferição 

da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca de Repouso, teste de Astrand (VO2max) e o Teste 

de Força. O cronograma do estudo é apresentado na figura 1. 
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Figura 1: Cronograma da pesquisa 

                                                                                

2.5 Avaliações 

2.5.1 Antropometria, Pressão Arterial e Frequência Cardíaca 

A massa corporal e a estatura foram mensuradas em uma balança (Filizola ®, Brasil) com 

capacidade de 150,0 kg e precisão de 0,1kg e um estadiômetro fixo (Filizola ®, Brasil) com 

extensão de 2,0m e precisão de 0,005m, respectivamente. O cálculo do índice de massa 

corporal (IMC) foi realizado pela equação: [massa corporal(Kg)/estatura(m)²]. A 

circunferência da cintura foi aferida utilizando-se uma fita métrica maleável (Venosan®) com 

comprimento de 150cm. A Pressão Arterial e Frequência Cardíaca em repouso foram aferidas 

através do aparelho Omron™ HEM-7200-E. Todas as medições foram realizadas de acordo 

com os padrões internacionais. 

2.5.2 Força Muscular 

Um teste comum para a avaliação da força muscular é o teste de uma repetição máxima (1-

RM), que determina o máximo de peso que pode ser levantado uma única vez. Porém, tem 

sido sugerido que sujeitos destreinados e novatos não executem a avaliação de 1RM, pois o 

levantamento de um peso máximo por indivíduos não acostumados a realizar treinamento de 

força muscular pode induzir dor muscular e um risco aumentado de uma lesão muscular mais 

grave, de acordo com Braith et al. (1993 apud DOHONEY et al., 2002). Desta forma, muitos 
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estudos têm pesquisado métodos de avaliação submáxima que gerem equações de regressão 

para a predição de 1-RM. Segundo Dohoney et al. (2002), o teste de força submáximo de 4-6 

RM é um meio de avaliação mais válido e efetivo para a predição de 1-RM em homens 

destreinados quando comparado ao teste comumente utilizado de 7-10RM. 

Sendo assim, a força muscular foi avaliada pelo teste de 4-6 RM de Dohoney et al. (2002) 

para predição de uma repetição máxima (1RM). Foram utilizados os aparelhos Banco 

Extensor de Joelhos e Supino Reto Gladiador (Paramount®) para avaliar a força muscular de 

membros inferiores e superiores, respectivamente. Foram utilizadas equações de regressão 

para predição de 1RM. Para o Supino Reto: [-24,62 + (1,12 x Wt) + (5,09 x reps)]; e para a 

Extensão de Joelhos: [82,07 + (0,76 x Wt) + (5,66 x reps)] (DOHONEY et al., 2002). Para 

efeito de comparação, a força muscular foi relativizada com a massa corporal total do 

indivíduo. O roteiro de execução do teste é apresentado abaixo. 

O voluntário foi posicionado no aparelho Supino Reto Gladiador e foi pedido que fosse 

realizada 1 série de 12 repetições com o peso utilizado na sessão de familiarização. Após 2 

minutos de pausa, aumentou-se o peso em cerca de 20% e foi pedido que o voluntário fizesse 

5 repetições. Após mais 2 minutos de pausa, aumentou-se o peso e foi pedido para que o 

voluntário fizesse até 6 repetições. Após 3 a 5 minutos de pausa, repetiu-se o procedimento 

até que o peso máximo para entre 4 a 6 repetições fosse alcançado. No máximo 5 tentativas 

deveriam ser realizadas. Foi intercalado o mesmo procedimento com o exercício extensão de 

joelhos no Banco Extensor de Joelhos. 

2.5.3 Resistência Aeróbia 

Uma maneira amplamente utilizada para se mensurar a capacidade de produção de energia 

pelo sistema aeróbio é a medida do Consumo Máximo de Oxigênio (VO2max), variável que 

representa a capacidade máxima do organismo em captar, transportar e utilizar o oxigênio, 

sendo expressa em valores absolutos (litros/minuto) ou relativos (ml/Kg/min) (DENADAI, 

1995). Existem métodos diretos e indiretos para este fim. Os testes de esforço indiretos têm 

como característica principal a estimativa do VO2 máximo a partir da taxa de trabalho final 

(POWERS & HOWLEY, 2000), os quais dependem, dentre outras variáveis, da resposta da 

FC e duração do teste. Dentre eles, o Teste Submáximo de Astrand em cicloergômetro 

aparece como boa opção de avaliação para indivíduos sedentários. 
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Sendo assim, a resistência aeróbia foi estimada pelo teste submáximo de Astrand (2006) em 

cicloergômetro, utilizado para predizer o Consumo Máximo de Oxigênio (VO2max L/min) 

através da equação para homens: ([195-61/FC-61]xVO2carga), sendo que o VO2carga 

(L/min) foi calculado pela equação: (0,014 x carga (watts)) + 0,129). O VO2max relativo 

(ml.Kg-1.min-1) foi calculado a partir do VO2max absoluto e o fator de correção por idade 

foi aplicado ao final. Para realização do Teste foram utilizados um cicloergômetro (Ideal® - 

Belo Horizonte, Brasil) e um monitor de frequência cardíaca (Polar® FT1).  O roteiro de 

execução do teste é apresentado abaixo. 

O voluntário foi posicionado no cicloergômetro, com a altura do selim adequada, já utilizando 

o monitor de frequência cardíaca. Com base na massa corporal foi calculada a potência a ser 

utilizada no teste (1,5 watt por kg de massa corporal). Foi explicado ao voluntário como 

funcionaria o teste e logo em seguida foi solicitado ao sujeito que pedalasse com uma carga 

mínima de 25 watts por 2 minutos em uma frequência de pedalada de 50 rpm (a mesma a ser 

utilizada no teste), para se familiarizar com o cicloergômetro. A partir de então se deu início 

ao teste. A frequência cardíaca (FC) foi anotada no 3º, 5º e 6º minuto. A média das FC do 5º e 

6º minuto foi calculada para se utilizar na equação. Caso o voluntário não atingisse a 

frequência cardíaca mínima de 120 bpm até o terceiro minuto, aumentava-se a potência (de 25 

a 50W) e a contagem de tempo era reiniciada. Ao final do teste foi pedido que o voluntário 

continuasse pedalando por mais 2 minutos com a metade da potência utilizada no teste.  

2.6 Intervenção 

Os três grupos de intervenção realizaram três sessões de treinamento por semana, de 

aproximadamente 50 minutos cada, durante doze semanas, totalizando 36 sessões de treino. O 

intervalo entre as sessões foi de no mínimo 24 horas. Todas as sessões de treinamento foram 

realizadas no Salão de Musculação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (EEFFTO) da UFMG e foram supervisionadas por uma equipe de 

professores/estagiários previamente treinados. Os protocolos de treinamento de cada grupo 

são descritos a seguir. 

2.6.1 Grupo de treinamento de Força (GF): 

O treinamento de força foi realizado utilizando-se de 10 exercícios na musculação, sendo eles: 

Leg Press Horizontal, Extensão de joelhos no banco, Flexão de joelhos no banco, Supino reto 

guiado, Puxada à frente na polia alta, Abdução de ombros com halter, Flexão de cotovelo com 
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halter, Extensão de cotovelo na polia alta, Abdominal reto e Extensão de tronco. Todas as 

sessões tiveram em seu início 5 minutos de caminhada rápida e 5 minutos de alongamentos 

gerais. A intensidade dos exercícios era aumentada à medida que mais repetições fossem 

possíveis de ser realizadas com aquele peso. O intervalo de recuperação entre séries foi de 1 

minuto. A duração aproximada de cada repetição foi de 3 segundos. A progressão da carga de 

treinamento para o Grupo de Treinamento de Força (GF) é apresentada abaixo na Tabela 1.  

Tabela 1: Progressão do treinamento de força (GF). 

SEMANAS CARGA DE TREINAMENTO 
1 1 série de 10 exercícios – 8-12 RM 

2 2 séries de 10 exercícios – 8-12 RM 

3 - 5 - 7 - 9 – 11 3 séries de 10 exercícios – 8-12 RM 

4 - 6 - 8 - 10 – 12 3 séries de 10 exercícios – 4-6 RM 

                                                               
2.6.2 Grupo de Treinamento Aeróbio (GA): 

O treinamento aeróbio foi realizado utilizando-se esteira e bicicleta ergométrica, intercalando 

sempre que possível dentro da mesma sessão. A intensidade do treino foi determinada pelo 

percentual da frequência cardíaca de reserva (FCR), que por sua vez foi estimada segundo a 

equação de Karvonen (1957): [FCR (bpm) = 220 – idade – FCrepouso] (KARVONEN et al., 

1957 apud HO et al., 2012). A FCrepouso foi tomada como o menor valor de FC encontrado 

através da leitura feita no aparelho Omron™ HEM-7200-E durante aferição da Pressão 

Arterial na sessão 1 de avaliação. Todos os treinos foram controlados por 

cardiofrequencímetro da marca Polar® modelo FT1, e a frequência cardíaca nos treinos 

poderia ter oscilações de 10 batimentos por minutos (bpm), para mais ou para menos, mas o 

ponto médio da FC era o recomendado. A progressão da carga de treinamento para o Grupo 

de Treinamento Aeróbio (GA) é apresentada abaixo na Tabela 2. 
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Tabela 2: Progressão do treinamento aeróbio (GA). 
 

SEMANAS CARGA DE TREINAMENTO 
1 30 minutos – 50% FCR 

2 35 minutos – 50% FCR 

3 40 minutos – 50% FCR 

4 45 minutos – 50% FCR 

5 a 8 50 minutos – 55% FCR 

9 a 12 50 minutos – 60% FCR 

                     
2.6.3 Grupo de treinamento Combinado (GFA): 

O Grupo de treinamento Combinado realizou metade do treinamento aeróbio e metade do 

treinamento de força muscular, executando ambos na mesma sessão de treinamento. Isso 

resultou em uma duração total diária e semanal equivalente entre todos os grupos de 

treinamento. A cada semana, o primeiro tipo de treinamento realizado na sessão 

(força/aeróbio) era alternado. Sempre que a sessão se iniciava com treino de força, esta era 

então precedida de 5 minutos de caminhada rápida e 5 minutos de alongamentos gerais. O 

treino aeróbio do Grupo Combinado foi realizado de forma semelhante ao treino do Grupo 

Aeróbio, porém com metade da duração do estímulo. A progressão da carga de treinamento 

do treino aeróbio para o Grupo Combinado (GFA) é apresentada abaixo na tabela 3. 

Tabela 1: Progressão do treinamento aeróbio (GFA). 
SEMANAS CARGA DE TREINAMENTO 

1 15 minutos – 50% FCR 

2 17,5 minutos – 50% FCR 

3 20 minutos – 50% FCR 

4 22,5 minutos – 50% FCR 

5 a 8 25 minutos – 55% FCR 

9 a 12 25 minutos – 60% FCR 

O treino de força para o Grupo Combinado foi realizado de forma semelhante ao Grupo 

Força, porém com metade do volume de estímulo. Para se realizar metade do volume total 

com relação ao Grupo Força, a partir da semana 3 foram escolhidos 5 exercícios nos quais 

eram realizadas 2 séries (Extensão de joelhos no banco, Flexão de joelhos no banco, Supino 

reto guiado, Puxada a frente na polia alta, Abdominal reto) e 5 exercícios nos quais se 
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realizava 1 série (Leg Press Horizontal, Abdução de ombros com halter, Flexão de cotovelo 

com halter, Extensão de cotovelo na polia alta, Extensão de tronco). A progressão da carga de 

treinamento do treino de força para o Grupo de Treinamento Combinado (GFA) é apresentada 

abaixo na Tabela 4. 

Tabela 2: Progressão do treinamento de força (GFA). 
SEMANAS CARGA DE TREINAMENTO 

1 1 série de 5 exercícios – 8-12 RM 

2 1 série de 10 exercícios – 8-12 RM 

3 - 5 - 7 - 9 – 11 2 séries de 5 exercícios e 1 série de 5 exercícios – 8-12 RM 

4 - 6 - 8 - 10 – 12 2 séries de 5 exercícios e 1 série de 5 exercícios – 4-6 RM 

                             
2.7 Análise Estatística 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão. Após verificação do pressuposto de 

normalidade dos dados pelo teste de Kolmogorov-Sminorv, o teste “t” de Student para 

amostras pareadas foi utilizado para verificar possíveis diferenças pré e pós-treinamento 

dentro de cada grupo. Foi realizada uma ANOVA one-way para detectar possíveis diferenças 

entre os grupos, seguido de um Post Hoc de Tukey para identificação destas diferenças. O 

nível de significância adotado foi p≤ 0,05. Os dados foram analisados utilizando o programa 

SPSS versão 19.0.  
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3 RESULTADOS 

 
Dos 48 sujeitos, 13 foram excluídos por não completar o mínimo de 28 sessões de 

treinamento e/ou não realizar uma das avaliações. Completaram o estudo 35 sujeitos. A 

distribuição final dos sujeitos por grupo para análise foi: Grupo Aeróbio (10), Grupo Força 

(8), Grupo Combinado (11) e Grupo Controle (6).  

 

A caracterização dos sujeitos está apresentada na Tabela 5. As variáveis na linha de base não 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos.  

Tabela 5: Caracterização dos sujeitos. 
Variáveis/Grupo Controle     

n=6 
Aeróbio    

n=10 
Força           
n=8 

Combinado 
n=11 

Idade (anos) 37,33 ± 6,088 40,10 ± 9,12 37,75 ± 8,71 37,18 ± 7,25 

Estatura (m) 1,69 ± 0,06 1,71 ± 0,05 1,76 ± 0,03 1,77 ± 0,04 

Massa Corporal 
(Kg) 

73,28 ± 10,08 75,22 ± 9,22 76,79 ± 8,74 78,709 ± 7,47 

IMC (kg/m²) 25,43 ± 2,60 25,59 ± 2,69 24,518 ± 3,43 24,94 ± 2,09 

IPAQ (METs) 229,66 ± 
224,89 

297,25 ± 
285,31 

137,81 ± 
162,08 

323,59 ± 
216,03 

VO2max  

(ml.kg-1.min-1) 

38,18 ± 10,50 39,270 ± 10,47 38,33 ± 10,02 42,09 ± 6,12 

1RMS 
(kg/kgMC) 

0,84 ± 0,22 0,91 ± 0,17 0,78 ± 0,14 0,88 ± 0,18 

1RMEJ 
(kg/kgMC) 

1,13 ± 0,16 1,13 ± 0,14 1,13 ± 0,15 1,17 ± 0,11 

Valores apresentados em média ± desvio padrão. IMC: Índice de Massa Corporal. IPAQ: Questionário 
Internacional de Atividade Física. VO2max: Consumo Máximo de Oxigênio. 1RMS: Uma Repetição Máxima de 
Supino. 1RMEJ: Uma Repetição Máxima de Extensão de Joelhos. 

As diferenças entre pré e pós-treinamento estão apresentadas na Tabela 6. Para o Grupo 

Aeróbio, foi observada redução significativa da Massa Corporal (p=0,013) e do IMC 

(p=0,021), e aumento significativo do VO2max (p=0,005) e da força muscular de membros 

inferiores - 1RMEJ (p=0,024). Já o Grupo Força melhorou a força de membros superiores – 

1RMS (p=0,000) e inferiores – 1RMEJ (p=0,001). O Grupo Combinado por sua vez 
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apresentou melhoras significativas para o  VO2max (p=0,002), força de membros superiores – 

1RMS (p=0,000) e inferiores – 1RMEJ (p=0,003). 

Na Tabela 7 estão apresentadas as comparações entre os deltas (valor pós menos o valor pré-

treinamento) entre grupos. Puderam-se observar diferenças significativas apenas para o Grupo 

Controle, sendo estas:  Δ1RMS (p=0,000) e Δ1RMEJ (p=0,014) do Grupo Força para o 

Controle; e Δ1RMS (p=0,001) e  ΔVO2max (p=0,034) do Grupo Combinado para o Controle. 

Nenhuma diferença estatística para Massa Corporal e IMC entre os grupos foi observada. 

Nenhuma diferença estatística do Grupo Aeróbio para o Controle foi observada. 

Tabela 6: Diferenças Pré e Pós. 
Variáveis/ Grupos Controle   

n=6 
Aeróbio     

n=10 
Força         
n=8 

Combinado 
n=11 

Massa 
Corporal(Kg) 

Pré 

Pós 

73,28 ± 10,08 

71,77 ± 10,72 

75,22 ± 9,22 

73,33 ± 8,58     
* 

76,79 ± 8,74 

76,50 ± 9,98  

78,71 ± 7,47 

78,39 ± 6,68 

IMC (kg/m²) Pré 

Pós 

25,43 ± 2,60 

24,94 ± 3,02 

25,59 ± 2,70 

24,88 ± 2,36     
* 

24,52 ± 3,43 

24,83 ± 3,35 

24,93 ± 2,09 

24,83 ± 1,95 

VO2max 
(ml.kg-1.min-
1) 

Pré 

Pós 

38,18 ± 10,50 

37,43 ± 6,93 

39,27 ±10,47 

45,49 ±12,41    
# 

38,33 ±10,02 

40,76 ± 7,71 

42,10 ± 6,12 

48,83 ± 8,35   
# 

1RMS 
(kg/kgMC) 

Pré 

Pós 

0,84 ± 0,22 

0,83 ± 0,17 

0,91 ± 0,17 

0,94 ± 0,19        

0,78 ± 0,14 

1,03 ± 0,11  # 

0,88 ± 0,18 

1,04 ± 0,23     
# 

1RMEJ 
(kg/kgMC) 

Pré 

Pós 

1,13 ± ,016 

1,15 ± 0,12 

1,13 ± 0,14 

1,19 ± 0,11       
* 

1,13 ± 0,15 

1,27 ± 0,13  # 

1,17 ± 0,11 

1,26 ± 0,11       
# 

Valores apresentados em média ± desvio padrão. Diferença significativa pré-pós: *p≤0,05 ; #p≤0,01. IMC: 
Índice de Massa Corporal. VO2max: Consumo Máximo de Oxigênio. 1RMS: Uma Repetição Máxima de 
Supino. 1RMEJ: Uma Repetição Máxima de Extensão de Joelhos. 
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Tabela 7: Diferenças nos deltas (Δ) entre grupos. 
Variáveis/Grupo Controle      

n=6 
Aeróbio     

n=10 
Força            
n=8 

Combinado 
n=11 

Δ Massa 
Corporal (Kg) 

-1,52 ± 2,18 -1,89 ± 1,92  -0,04 ± 1,19 -0,32 ± 2,13 

Δ IMC (kg/m²) -4,31 ± 9,18 -0,71 ± 0,79 0,31± 1,15 -0,11 ± 0,69 

Δ VO2max  

(ml.kg-1.min-1) 

-0,75 ± -6,01 6,22 ± 5,37 2,42 ± 3,44 6,73 ± 5,35    † 

Δ 1RMS 
(kg/kgMC) 

-0,01 ± 0,07 0,02 ± 0,06 0,26 ± 0,08    ‡ 0,16 ± 0,09   ‡ 

Δ 1RMEJ 
(kg/kgMC) 

0,01 ± 0,05 0,07 ± 0,08 0,14 ± 0,07    † 0,09 ± 0,08 

Valores apresentados em média ± desvio padrão. Diferença significativa para o grupo controle:        †p≤0,05; 
‡p≤0,01. IMC: Índice de Massa Corporal. VO2max: Consumo Máximo de Oxigênio. 1RMS: Uma Repetição 
Máxima de Supino. 1RMEJ: Uma Repetição Máxima de Extensão de Joelhos. 
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4 DISCUSSÃO 

O objetivo do estudo foi comparar as alterações nas capacidades de força muscular e 

resistência aeróbia após 12 semanas de treinamento de resistência aeróbia, de força muscular 

na musculação e combinado (força/aeróbio) em homens adultos sedentários e aparentemente 

saudáveis.  

Os resultados deste estudo mostraram que os três tipos de treinamento analisados levaram a 

melhoras nos componentes da aptidão física após a intervenção. Porém, o grupo que realizou 

o treinamento combinado conseguiu melhores resultados, tanto para a força muscular quanto 

para a resistência aeróbia, comparativamente ao grupo controle. Em um estudo de 12 semanas 

com frequência semanal de 3 vezes, Wood et al. (2001) também encontraram melhora na 

força e resistência aeróbia para os três tipos de treinamento, corroborando os resultados do 

presente estudo. Entretanto, o estudo desses autores investigou um grupo de homens idosos 

(60-84 anos), o que o diferencia do presente estudo. 

Com relação à força muscular, os grupos combinado (GFA) e força (GF) apresentaram 

melhoras significativas (p<0,01) após o treinamento tanto para membros inferiores quanto 

para membros superiores. Esse resultado corrobora com os achados de Glowacki et al. (2004) 

e Wood et al. (2001) que também encontraram aumento na força de MMII e MMSS para 

ambos os grupos após 12 semanas de treinamento. Isso mostrou que mesmo com metade do 

volume total de treino de força muscular comparado ao GF, o treinamento combinado levou a 

ganhos significativos de força. O grupo aeróbio (GA) também apresentou melhora na força 

muscular (p<0,05), porém apenas de membros inferiores, corroborando com achados de 

Sillanpaa et al. (2008). Esse aumento também pode estar correlacionado ao fato do GA ter 

reduzido a massa corporal total (p<0,05), e os valores de força serem relativizados pela massa 

do indivíduo. Além disso, o fato de metade do treino ser feito em bicicleta pode ter gerado 

esse aumento na força de membros inferiores para o GA.  

Para a resistência aeróbia, os grupos combinado e aeróbio apresentaram melhoras após o 

treinamento no VO2max (p<0,01), e o grupo força não apresentou mudanças significativas. 

Os resultados vão de acordo com os achados de Bell et al. (2000) e Sillanpaa et al. (2008), e 

mostram que mesmo com metade do volume total de treino aeróbio comparado ao GA, o 

treinamento combinado também foi efetivo para gerar ganhos significativos na resistência 

aeróbia. Além disso, devido a especificidade do treino de força, o GF não melhorou de forma 

significativa o VO2max. Esse resultado vai de acordo com os achados de Glowacki et al. 
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(2004), Sillanpaa et al. (2008) e Mikkola et al. (2012). Entretanto, Shaw & Shaw (2009) 

relataram aumento no VO2max no GF após 16 semanas de treinamento para um grupo de 

homens sedentários e saudáveis, mostrando que um período maior de treino pode levar a essa 

adaptação nesse grupo específico de indivíduos.  

O único grupo que apresentou diferença significativa para massa corporal e IMC após o 

treinamento foi o grupo aeróbio (p<0,05). Essa diferença, entretanto, não foi significativa em 

relação a nenhum dos grupos de intervenção. Shaw & Shaw (2009) também encontraram 

redução na massa corporal para o GA, e no mesmo estudo o GF obteve esse resultado, porém, 

também não foram encontradas diferenças entre grupos. 

Na comparação entre grupos, observou-se diferença significativa entre o grupo combinado e 

controle para o delta das variáveis VO2max (p<0,05), e 1RMS (p<0,01). Em um estudo de 21 

semanas, Mikkola et al. (2012) também relataram diferença significativa entre o grupo 

combinado e controle, tanto para força muscular quanto para resistência aeróbia. Os autores 

ainda citam que a adição do treinamento de força em homens destreinados pode contribuir 

positivamente para mudanças no VO2max e no desempenho aeróbio quando os volumes de 

treino são moderados (MIKKOLA et al., 2012). 

Também houve diferença significativa entre o grupo força e controle para o delta das 

variáveis 1RMEJ (p<0,05) e 1RMS (p<0,01), o que foi de encontro aos achados de McCarthy 

et al. (2002), Hakkinen et al. (2003), Izquierdo et al. (2004) e Karavirta et al. (2009), 

comprovando os benefícios no ganho de força muscular após 12, 16 e 21 semanas de 

treinamento tanto para MMII quanto para MMSS através do treinamento de força muscular 

em indivíduos sedentários e saudáveis. 

O grupo força também apresentou melhor resultado para o 1RMS (p<0,05) em comparação ao 

grupo combinado, o que pode estar correlacionado ao maior volume total de treino de força 

comparado ao GFA. Entretanto, não houve essa diferença para o 1RMEJ. Esse resultado 

corrobora com os achados de Izquierdo et al. (2004), que também encontraram maiores 

ganhos de força para MMSS e nenhuma diferença para MMII na comparação entre os grupos 

força e combinado, após 16 semanas de treinamento. Entretanto, estudos de 12 semanas como 

os de Glowacki et al. (2004) e Wood et al. (2001) não encontraram tais diferenças, o que 

mostra uma variação para esses achados com relação à força de MMII e MMSS, sendo 

necessário mais investigações a respeito.  
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O grupo aeróbio não apresentou diferença significativa para o controle em nenhuma das 

variáveis, porém, observou-se uma tendência (p=0,059) para o delta do VO2max. Esse 

resultado foi contra o esperado, já que grande parte da literatura relata vantagem significativa 

com relação ao grupo controle após o treinamento aeróbio, tanto para intervenções de 12 

semanas (GLOWACKI et al., 2004; WOOD et al., 2001 e BEEL et al., 2000), quanto para 

intervenções de 21 semanas (KARAVIRTA et al., 2009 e SILLANPAA et al., 2008). No 

presente estudo, a tendência de p=0,059 permite inferir que um período maior de treino 

poderia levar a um resultado significante perante o grupo controle. 

Por fim, os resultados mostraram vantagem do treinamento combinado na melhora da força 

muscular e resistência aeróbia simultaneamente em homens sedentários saudáveis, já que o 

grupo que realizou esse treinamento apresentou melhoras significativas pós-intervenção para 

o VO2max, 1RMEJ e 1RMS, e foi o único grupo a apresentar diferença significativa para o 

controle no VO2max. Vários estudos como os de Sousa et al. (2014), Mikkola et al. (2012), 

Sillanpaa (2008) e Wood et al. (2001) dão suporte a esses achados, evidenciando a efetividade 

do treinamento combinado em otimizar aspectos da aptidão física em homens adultos 

sedentários e saudáveis. 

Limitações do Estudo 

Apesar de ter sido coletado previamente um registro alimentar de dois dias e os voluntários 

terem sido orientados a manter o padrão alimentar, não foi possível realizar essa comparação 

pós e pré devido ao fato de que alguns indivíduos não entregaram o registro pós-intervenção. 

Além disso, a realização de uma medida direta do consumo de oxigênio poderia levar a 

resultados mais válidos dessa variável específica. 

 

Conclusão 

O treinamento de 12 semanas, seja ele de força muscular na musculação, de resistência 

aeróbia ou combinado, é efetivo para gerar benefícios em componentes da aptidão física em 

homens sedentários saudáveis. Entretanto, observou-se que o treinamento combinado foi mais 

efetivo por otimizar a força muscular e a resistência aeróbia de forma simultânea, dando 

suporte a sua utilização na prática de exercício físico para indivíduos sedentários e saudáveis. 

 



21 
 

REFERÊNCIAS 

 
ACSM. American College of Sports Medicine Position Stand: Quantity and Quality of 
Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and 
Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. 
Medicine and Science in Sports and Exercise. p.1334-1359, 2011. 
 
 
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os Testes 
de Esforço e sua Prescrição. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2010. 
272p. 

 
 

ASTRAND, P.; RODAHL, K.; DAHL, H. A; STROMME, S. B. Tratado de Fisiologia 
do Trabalho: bases fisiológicas do exercício. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 247p. 
 
 
BELL, G.J.; SYROTUIK, D.; MARTIN, T.P.; BURNHAM, R.; QUINNEY, H.A. Effect 
of concurrent strength and endurance training on skeletal muscle properties and hormone 
concentrations in humans. European Journal of Applied Physiology, v. 81, p. 418-427, 
2000. 

 
 

BRAITH, R.; GRAVES, J.; LEGGETT, S.; POLLOCK, M. Effect of training on the 
relationship between maximal and submaximal strength. Med Sci Sports Exerc, v. 25, 
p.132-138, 1993 apud DOHONEY, P.D. et al. Prediction of one repetition maximum (1-
RM) strength from a 4-6 RM and a 7-10 RM submaximal strength test in healthy young 
adult males. Journal of Exercise Physiology online, v. 5, p.54-59, 2002. 

 
 

BUCCI, M. et al. Efeitos do treinamento concomitante hipertrofia e endurance no 
músculo esquelético. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 13, n. 1, p. 17-28, 
2005. 
 
 
DENADAI, B.S. Consumo máximo de oxigênio: Fatores determinantes e limitantes. 
Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. v. 1, n. 1, p. 85-94, 1995. 

 
 

DESCHENES, M.R.; KRAEMER, W.J. Performance and physiologic adaptations to 
resistance training. Am. J. Phis. Med. Rehabil, v.81, n. 11, p. S3-S16, 2002. 
 

 
 

DOHONEY, P.D. et al. Prediction of one repetition maximum (1-RM) strength from a 4-6 
RM and a 7-10 RM submaximal strength test in healthy young adult males. Journal of 
Exercise Physiology online, v.5, p.54-59, 2002.   

 
 



22 
 

GLANER, M.F. Importância da aptidão física relacionada à saúde. Revista Brasileira de 
Cineantropometria & Desempenho Humano, v. 5, n. 2, p.75-85, 2003. 
 
 
GLOWACKI, S.P. et al. Effects of Resistance, Endurance, and Concurrent Exercise on 
Training Outcomes in Men. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 36, n. 12, 
p. 2119–2127, 2004. 
 
 
HAKKINEN, K. et al. Neuromuscular adaptations during concurrent strength and 
endurance training versus strength training. European Journal Applied Physiology, v. 
89, n.1, p. 42-52, 2003. 

 
 
IZQUIERDO, M. et al. Once Weekly Combined Resistance and Cardiovascular Training 
in Healthy Older Men. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 36, n. 3, p. 
435–443, 2004. 
 
 
KARAVIRTA, L. et al. Effects of combined endurance and strength training on muscle 
strength, power and hypertrophy in 40-67-year-old men. Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports, p.1-10, 2009. 
 
 
KARVONEN, M.J.; KENTALE E.; MUSTALA, O. The effects of training on heart rate: 
a longitudinal study. Ann Med Exp Biol Fenn, v. 35, n. 3, p. 307–315, 1957 apud HO, S. 
S.; DHALIWAL, S. S.; HILLS, A. P.; PAL, S. The effect of 12 weeks of aerobic, 
resistance or combination exercise training on cardiovascular risk factors in the 
overweight and obese in a randomized trial. BMC Public Health, v. 12, n.1, p. 704, 2012.  
 
 
LEVERITT, M. A.; ABERNETHY, P.J.; BARRY, B.K.; LOGAN, P.A. Concurrent 
Strength and Endurance Training. Sports Medicine, v. 28, n. 6, p. 413-427, 1999. 
 
 
McARDLE W.D.; KATCH F.I.; KATCH V.L. Fisiologia do exercício, energia, nutrição 
e desempenho humano. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
 
 
McCARTHY, J.P.; POZNIAK, M.A.; AGRE, J.C. Neuromuscular adaptations to 
concurrent strength and endurance training. Medicine and Science in Sports and 
Exercise, v. 34, n. 3, p. 511-519, 2002. 
 
 
MIKKOLA, J.; RUSKO, H.; IZQUIERDO, M.; GOROSTIAGA, E.M.; HAKKINEN, K. 
Neuromuscular and Cardiovascular Adaptations During Concurrent Strength and 
Endurance Training in Untrained Men. International Journal of Sports & Medicine, v. 
33, p. 702-710, 2012. 

 
 



23 
 

POWERS, S. K.; HOWLEY, E. T. Fisiologia do Exercício Teoria e Aplicação ao 
Condicionamento e ao Desempenho. 3 ed. São Paulo: Manole, 2000.  

 
 

SHAW, B.S.; SHAW, I. Compatibility of concurrent aerobic and resistance training on 
maximal aerobic capacity in sedentary males. Cardiovascular Journal of Africa, v. 20, 
p.104-106, 2009. 
 
 
SILLANPAA, E. et al. Body composition and fitness during strength and/or endurance 
training in older man. Medicine and Science in Sports and Exercise. v. 40, p. 950-958, 
2008.  
 
 
SOUSA, N. et al. Effectiveness of combined exercise training to improve functional 
fitness in older adults - a randomized controlled trial. Geriatrics and Gerontology 
International, v. 14, p. 892–898, 2014. 

 
 

WOOD, R.H. et al. Concurrent cardiovascular and resistance training in healthy older 
adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 33, p.1751–1758, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ANEXOS 

 

 



25 
 

 



26 
 

 

 



27 
 

 

 

 

 



28 
 

CONVITE 

 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, da pesquisa denominada “Efeito do 
Treinamento Aeróbico, da Musculação e do Treinamento Combinado nos Fatores de 
Risco de Doença Cardiovascular”. 
 
As doenças cardiovasculares (DCV), particularmente o infarto do miocárdio e o derrame, são 
as doenças responsáveis pelo maior número de mortes no Brasil e no mundo, segundo o 
Ministério da Saúde. Dentre as principais causas dessas doenças estão os chamados Fatores 
ou Hábitos de Risco para o desenvolvimento de doenças. Pesquisas realizadas em outros 
países têm encontrado um aumento alarmante desses fatores de risco em adultos e crianças.  

 

A presente pesquisa tem por objetivo verificar os efeitos do treinamento de força muscular na 
musculação, do treinamento aeróbico em esteira ou em bicicleta ergométrica e do treinamento 
combinado das duas formas de exercício nos fatores de risco de Doença Cardiovascular 
(DCV). Os resultados dessa pesquisa contribuirão para uma melhor compreensão dos efeitos 
dos diferentes tipos de treinamento com exercícios físicos para diminuir os níveis dos fatores 
de risco de DCV mais comuns, a saber: obesidade, pressão arterial, colesterol total e 
fracionado, triacilgliceróis, glicemia e insulinemia. 
 
A pesquisa será composta por uma fase inicial, composta por entrevistas sobre seu estado de 
saúde, medidas de massa corporal, estatura, obesidade, coleta de sangue para análises 
bioquímicas e avaliação de condicionamento físico. A segunda fase será constituída por um 
tratamento experimental com três sessões de cinquenta minutos de exercícios físicos por 
semana durante 12 semanas seguidas. Cada voluntário será submetido a um dos quatro tipos 
de intervenção abaixo:  

o Treinamento aeróbico;  
o Treinamento de força muscular na musculação;  
o Treinamento combinado: aeróbico e força muscular na musculação;  
o Nenhum treinamento (nesse caso esse grupo, se assim o desejar, poderá se 

submeter a um dos tipos de treinamento por 12 semanas após o término 
da pesquisa). 

 
O outro meio conhecido para se obter os mesmos resultados seria o estudo com animais, o 
que não significaria que seriam obtidos resultados semelhantes em humanos. 
 
Para inclusão na pesquisa você deverá preencher os seguintes requisitos: sexo masculino com 
idade entre 30 e 60 anos, funcionário, professor ou aluno da UFMG, ser considerado sadio 
com base no questionário PAR-Q e ser sedentário. Você não será avaliado por um médico 
antes dos procedimentos do estudo. O questionário PAR-Q respondido por você avaliará 
a necessidade ou não de um exame médico para a realização dos procedimentos. Caso 
fique constatada a necessidade de algum exame médico será exigido um atestado médico 
para a sua participação no estudo. 
 
Os possíveis incômodos que você poderá sentir ao participar do estudo são os seguintes: 
desconforto e/ou dor ocasionados pela coleta de sangue, alguma dor muscular tardia devido às 
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primeiras sessões de exercícios físicos, tonteiras ou outros tipos de mal estar relacionados à 
realização de exercícios físicos. Os possíveis riscos à sua saúde física e mental são: lesões 
músculo-esqueléticas, que ocorrem com baixa frequência no treinamento a ser aplicado. É 
importante ressaltar que a coleta de sangue será realizada por pessoal tecnicamente treinado e 
com uso de material descartável. Todas as sessões de treinamento com exercícios físicos serão 
prescritas e monitoradas por professores/estagiários previamente treinados e em ambiente 
adequado e seguro para esse fim. 

Você deverá contar com a assistência médica devida, se por algum motivo, se sentir mal 
durante as atividades físicas, estando os pesquisadores responsáveis por te 
acompanharem a um serviço médico (Pronto Socorro do Hospital Risoleta Tolentino 
Neves), caso seja necessário.  
 
Os benefícios que você deverá esperar com a sua participação, direta ou indiretamente são 
uma possível melhora no seu perfil de risco para doenças cardiovasculares decorrente do 
treinamento físico e possível melhora de seu condicionamento físico e de sua qualidade de 
vida. Além disso, você contribuirá para as pesquisas na Ciência do Esporte e do Exercício, 
ajudando a entender melhor a eficácia dos diferentes tipos de treinamento físico para a saúde 
dos adultos. 
 

Sempre que você desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do 
estudo. A qualquer momento, você poderá recusar a continuar participando do estudo e, 
também, poderá retirar este seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou 
prejuízo. Fica assegurado que as informações conseguidas através da sua participação não 
permitirão a identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a 
divulgação das mencionadas informações estará restrita aos profissionais envolvidos na 
pesquisa. Não existirão despesas ou reembolsos/compensação financeira (pagamento) para o 
participante e/ou seu responsável em qualquer fase da pesquisa.  
 

Esta pesquisa é coordenada pelo Departamento de Esportes da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Educacional da UFMG e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Minas Gerais.  
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Informações ao voluntário: 
 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a 
minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das 
minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, 
concordo em dele participar e, para isso, eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 
PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 
Nome do Participante-voluntário:  
 
Endereço do participante-voluntário 
Domicílio:  
 
Bairro:                                         CEP:                          
Cidade:                                        Telefone:  
Ponto de referência: 
 
Contato de urgência:  
Domicílio:  
Bairro:                                         CEP:                          
Cidade:                                        Telefone:  
Ponto de referência: 
 
Endereço dos responsáveis pela pesquisa: 
Pesquisador responsável: Reginaldo Gonçalves  
Instituição: UFMG / Escola de Educação Física Fisioterapia e Terapia Ocupacional / LAC - 
CENESP 
Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 
Bairro: Pampulha. CEP. 31270-901Cidade: Belo Horizonte / MG. 
Telefones p/contato: 3409-2326/8285-9393. 
 
ATENÇÃO: Em caso de dúvidas sobre as questões relacionadas à sua participação nessa 
pesquisa, consulte o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 
Gerais: 
Unidade Administrativa II, 2º andar, sala 2005, Campus Pampulha 
Av. Antônio Carlos, 6627. Belo Horizonte / MG.  CEP: 31270-901 
Telefone: 3409-4592 
 
Belo Horizonte,               de                                    de 2014 . 
 
 
 
 
(Assinatura ou impressão datiloscópica 
do voluntário ou responsável legal 
- Rubricar as demais folhas) 

 
 
 
 
Nome e Assinatura do(s)responsável(eis) pelo 
estudo (Rubricar as demais páginas) 
 

 


